PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-121
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO 2022 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PROJEKTAS
Eil.
Nr.

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Siektina reikšmė

I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

1.

Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų
ataskaitoje nurodytas pajamų ir
sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis
ar deficitas)

2.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui
dalis

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms
dalis
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis
nuo metinio įstaigos biudžeto

Būti nenuostolingai
Ne mažiau kaip 80 proc. papildomų PSDF
biudžeto lėšų paslaugoms apmokėti
panaudojamos darbo užmokesčiui didinti.
Ne daugiau kai 7,00 proc.

Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip
0,1
ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi
Papildomų
finansavimo
šaltinių
bent vieną sutartį dėl dalyvavimo projekte, iš
5.
pritraukimas
kurio gauna papildomą finansavimą
II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Pacientų
pasitenkinimo
įstaigos
teikiamomis asmens sveikatos priežiūros
paslaugomis lygis, tai yra pacientų
Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis
teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos priežiūros paslaugomis
1. paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per
lygis ne mažiau kaip 0,8 balo
metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų skaičiaus pagal
sveikatos apsaugos ministro nustatytas
paslaugų grupes.
Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl
įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
Nenustatoma
2.
priežiūros paslaugų skaičius per metus ir
pagrįstų skundų dalis.
Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo
visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
Nenustatoma 3. priežiūros paslaugų skaičiaus per metus
pagal sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugų grupes.
Įstaigoje taikomos kovos su korupcija
Įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos
4. priemonės,
numatytos
sveikatos
priežiūros įstaigų sąrašą
apsaugos
ministro
tvirtinamoje
4.

Sveikatos priežiūros srities korupcijos
prevencijos programoje.

5.

Informacinių technologijų diegimo ir
plėtros lygis (pacientų elektroninės
registracijos sistema, įstaigos interneto
svetainės išsamumas, darbuotojų darbo
krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo
elektroninėje
sveikatos
sistemoje
mastas).

1. ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų
tikrinimo funkcionalumas naudoja pilna
apimtimi
2 .ASPĮ yra IPR IS dalyvis.
3. Ne mažiau kaip 98 proc. visų E063
išrašoma elektroninių būdu.
4. Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės
sistemos infrastruktūros saugumo
dokumentacija.

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį
Nenustatoma
6.
ir per metus pagal sveikatos apsaugos
ministro nustatytas paslaugų grupes.
Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi
į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugos suteikimo momento iki
Nenustatoma
7.
paskirto paslaugos gavimo laiko pagal
sveikatos ministro nustatytas paslaugų
grupes
Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų
skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens
Nenustatoma
8.
sveikatos priežiūros paslaugų skaičius
per metus.
III. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
Ne mažiau kaip 0,8
1. Kritinis likvidumo rodiklis
Ne mažiau kaip 1
2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius
___________________________

